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Корисничко упутство за приступ MS Teams групи за интервју за 
пројекат преквалификације 

 
Сви кандидати на емаил адресу коју користе за комуникацију добијају захтева за 
приступ MS Teams групи која се назива Fon-UNDP-prekvalifikacija-intervju (Слика 
1). 
 

 
Слика 1. Приступ тиму 

 
Кандидати приступају овој групи кликом на линк Open Microsoft Teams. 
 
Кликом на линк Open Microsoft Teams кандидатима се отвара прозор као ниже на 
слици (Слика 2).  
 
Кандидати могу користити MS Teams веб апликацију или могу преузети и инсталирати 
MS Teams Desktop апликацију.  
Кандидатима се препоручује да преузму и инсталирају MS Teams Desktop апликацију. 
 

 
Слика 2. Избор типа апликације 
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Без обзира да ли инсталирају MS Teams Desktop апликацију или приступају MS 
Teams веб апликацији кандидати морају да отворе Microsoft налог (приликом 
отварање Microsoft налога кандидати могу да користе исту емаил адресу) или уколико 
имају отворен Microsoft налог, кандидати морају да се пријаве. 
 
Приликом пријаве на MS Teams кандидат мора да изабере организацију која послала 
позив кандидату да се придружи у тиму, што је у овом случају Fakultet 
Organizacionih Nauka (Слика 3). 
 

 
Слика 3. Избор организацији где је тим креиран 

 
Након избора организације, кандидатима се отвара MS Teams апликација и 
приказује група Fon-UNDP-prekvalifikacija-intervju.  
 
У овој групи сваки кандидат види два канала: General и један приватни канал на 
коме ће бити креиран састанак за интервју (на пример канал 1.dan 1.grupa - 09h - 
14h).  
Овом приватном каналу биће прикључени сви кандидати који тог дана (1.дан је 16.08) 
у том термину (на пример 09-16 часова) треба да буду интервјуисани.  
 
Сваки кандидат зна свој термин у коме ће бити интервјуисан тако што на сајту може да 
преузме документ. 
  
Сваки кандидат мора да се пријави на MS Теамс најмање 5 минута пре 
заказаног састанка (али не и да приступи састанку). 
 
Кандидати се не пријављују на састанак који је креиран све док не добију позив 
(Слика 4).  
Кад кандидат добија позив, приступа састанку након чега креће интервју. 
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Слика 4. Прихватање позива за интервју 

 
Након прихватања позива, кандидат приступа интервју кликом на дугме Join.  
 

 
Слика 5. Приступ интервју 

 
Кандидат мора укључити камеру и микрофон пре почетка интервјуа.  
Камера и микфофон кандидату остају укључени током трајања интервјуа. 


